
VOLKSHUISVESTING 

door Leo de Jonge/Mar Dorst/Ton Remmers 

Leo de lange, geboren 1919, gehuwd, 5 kinderen, 
was 7 jaar inwonend. Timmerde en tekende overdag 
en volgde 's avonds de H.T.S. 
Studeerde in 1948 af aan de Academic van Bouwkunst 
en werd daar in 1950 docent in het architectonisch 
ontwerpen. * 

'Ons dak boven ons hoofd' 

'Wij hebben het gevoel dat de noodzakelijke 'ombuigingen' van nii, teveel reacties 
zijn op een beleid dat in de periode van geloof in onbeperkte groei werd geformu
leerd. En dat die 'ombuigingen' om pragmatische redenen teveel gericht worden op 
die posten waar ombuigingen om technische redenen mogelijk zijn en waar bet 
effect op korte termijn zichtbaar wordt. 
Kunt u vanuit uw christen-democratische overtuiging een nieuw perspectief formu
leren voor de volkshuisvesting?' 
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Dat is - in onze bewoordingen - de vraag 
die de redactie aan ons voorlegde. 
Een principiele vraag op een bijzonder ge
compliceerd terrein ligt daarmee v66r 
ons en - hoewel architecten veelal arro
gant zijn - hebben wij niet de pretentie 
het verlossende woord te kunnen spreken. 
Wij kunnen de vraag aileen trachten te 
beantwoorden als mens - als christen -
en als mensen die in dit veld werken als 
architecten, dat is archi-tekten. Uit het 
grieks: archos, de oudste van de tektones, 
de timmerlieden. 

volgd door een bezoek aan ons bureau, 
spraken zij hun be- en verwondering uit 
over de gigantische prestatie van onze na
oorlogse woningproduktie. 

Het probleem: Waar staan we no 
Bij een recent bezoek van Duitse hoog
leraren en studenten aan ons land, ge-

Be-wondering voor de omvang daarvan; 
in aantallen 'de tweede' in de wereld, in 
ruimte per waning 'de eerste'. 
Ver-wondering over de enorme aantallen 
'lage huizen in het groen' en de relatief 
lage buren. 
En hieruit rees de vraag: hoe kunnen 
jullie dat allemaal financieren? 
Nu, dat kan dan ook niet meer, was ons 
antwoord. En eigenlijk k6n dat ook niet: 
de uitgaven hiervoor groeiden sneller dan 
onze nationale economie en in feite trok
ke we een wissel op de toekomst die we 

* De heer DeJonge is tesamen met beide andere schrijvers Dorst en Remmers lid van de 
directie van architectenbureau Leo de Jonge. Dit bureau kent een bijzondere vorm van mede
zeggenschap: aile medewerkers die ]anger dan twee jaar in dienst zijn worden mede-eigenaar. 
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zagen als een toekomst van accellererende 
groei. 
Volgens berekeningen van drs. A. D. Buur 
van het E.I.B., Economisch Instituut voor 
de Bouwnijverheid, zal doortrekken van 
het programma van '82 naar latere jaren 
een extra subsidielast met zich mee
brengen van ca. 20 miljoen gulden in '83, 
oplopend tot ca. 670 miljoen in 1986. 
Zonder nog rekening te houden met de 
consequenties voor de kapitaalmarkt, de 
aanpassing aan het inmiddels sterk geste
gen rente-niveau en de te verwachten 
toename van de individuele huursubsidies. 
Het beeld van de klimmende lasten van 
'71 tot '82 is duidelijk leesbaar in het 
staatje op pag. 471. 

En uit de cijfers blijkt - volgens drs. 
Buur - dat voor nieuwe woningen de be
woner nog slechts de helft of minder van 
de kostprijs betaalt. Nog afgezien van de 
huursubsidie die, in een aantal gevallen, 
de huur die de bewoner betaalt, terug 
brengt tot niet meer dan een kwart van de 
kostprijs. En bij de koopwoningen is het 
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minimale marginale tarief 40 % . 
We staan voor gigantische, snel toene
mende tekorten, waar de nieuwe generatie 
woningzoekenden het slachtoffer van zal 
worden. 
Inderdaad, de zaak is vastgelopen, en 
scheef-gegroeid. En dat scheefgroeien 
proberen we nu te 'herstellen' door het 
acuut bijsnoeien van delen zonder duide
lijke visie op het geheel. 
In ons vak noemen we dat 'steeds ver
bouwen' maar er is een moment waarop 
verbouwen niet helpt maar 'nieuw bou
wen', fundamenteel, noodzakelijk is. Een 
nieuwe visie, een perspectief in moeilijke 
tijden. 

Wat zijn de oorzaken en welke gevolgen 
hadden ze? 
Het volgende overzicht - dat ontleend is 
aan gegevens van ir. A. T. Brand van de 
Provinciale Planologische Dienst in 
Noord-Holland- geeft reeds in een spre
kende 'dwarsdoorsnee' een beeld van de 
problemen. 
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~ De directe uitgaven voor 'huur' door de overheid, miljoen guld. 1971-1982 > 
::l ---·-----~-- -------
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1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 ;:r: 
m 
< -- --

m 
----- ---~ -------

i" 
1. Objectsubsidies ;>:: 

m z huurwoningen 340 440 580 780 960 1.230 1.500 1.620 1.560 1.720 z z 
0 2. Liquiditeits-m z - tekorten - - - - - - - 98 187 235 -2 
00 
N 

3. Subjectsubsidies 20 30 80 100 230 530 630 790 880 965 

4. Bijdragen eigen 
woningbezit 90 141 170 200 230 310 370 410 440 490 

---- ------

5. Totaal 450 611 830 1.080 1.420 2.070 2.500 2.918 3.107 3.410 

6. 5 in % van de 
rijksuitgaven 1,3 1,6 1,8 2,1 2,2 2,7 3,0 3,0 3,0 3,1 

Bron: Nationale rekeningen 1980, CBS, 's-Gravenhage 1981. 
De Nederlandse economie in 1985, CPB, 's-Gravenhage 1981. 
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Wat zijn de oorzaken en welke gevolgen 
hadden ze?, was de vraag die gesteld werd. 
Daarom schetsen wij hier kart het beeld 
van de woningbouw in ons land na de 
Tweede Wereldoorlog. 
Vanuit ontreddering en tekorten aan vak
lui, materiaal en geld ontstaat een moei
zame en aarzelende start, deels ambach
telijk, deels met veelal uit het buitenland 
gei:mporteerde systemen. 
Dan komt- in de jaren '60- de 'Boogaers
periode'. Met systematisering van de 
bouwtechniek- met tunnelkisten, kranen 
en montagetechnieken - komt een enorme 
versnelling van de woningproduktie tot 
stand. 'Hoog is mooi en veel is lekker' 
werd - vrij naar Bommel - het devies. 
We stapelden de wooncellen in lange rijen 
tot gigantische blokken en schiepen een 
technocratische wereld, waarin de mens 
verloren ging. 
Daarnaast breidden we in bouwstromen 
onze steden en dorpen schier eindeloos in 
de groene ruimte uit. Met te eenzijdige 
aandacht voor het wonen van 'standaard
gezinnen' van vijf personen in grate kwan
titeiten. Tot Schut aandacht vroeg voor 
de kwaliteit van het wonen en de woon
omgeving en een programma lanceerde 
om de uniformiteit te doorbreken. 
Maar intussen, in schrille tegenstelling 
daarmee, verkommerden de steden steeds 
verder en het was Schaeffer die de aan
dacht daarvoor en voor de zorg van de 
daarin opeengepakte bewoners vroeg en 
de rehabilitatie van de stad began. 
Tegelijkertijd brak de 'nieuwe truttigheid' 
los als reactie op de gerij-de uniformiteit 
van de Boogaersperiode. In de strijd tegen 
de 'ontmenselijking' leefden architecten, 
stedebouwers, autoriteiten en bewoners 
zich uit in semi-individualisering van het 
wonen met hoekjes, dakjes, sprongen. 
Het 'brei-werk' in de uit-brei-ding. 
In diezelfde periode kondigde Van Dam 
het woonrecht van de 18-jarigen af. Voor 
deze vergeten groep terecht. Maar zonder 
daarbij reeel te stellen dat die belofte 
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De heer M. L. Dorst, geboren 1926, ge
huwd, 3 kinderen, was 4 jaar inwonend. 
Opleiding avond-H. T.S., terwijl hij over
dag als timmerman en uitvoerder werk
zaam was. Diploma in 1952 waarna hij de 
architectenopleiding aan de Academie van 
Bouwkunst volgde en afstudeerde in 1957. 

aileen in leeftijdsfasen - met voorrang 
voor de oudere alleenstaande - te reali
seren was, waardoor gedesillusioneerden 
op basis van het 'woonrecht voor allen ' 
tot kraken overgingen. 
Wanneer wij nu deze elkaar opvolgende 
en gedeeltelijk elkaar overlappende beet
den analyseren dan zien we dat ze steeds 
gekenmerkt worden door eenzijdigheid 
en schoksgewijs ingrijpen: 
- na de start de aandacht voor het 
standaard gezin en de kwantiteit 
- dan de kwaliteit van waning en woon
omgeving 
- dan de vergeten groepen in de steden 
en de huishoudens voor een en twee per
scnen 
- en nu de rehabilitatie van de stad. 
Geen integrate visie, maar een schoksge
wijze wisseling van thema, van aandachts
veld. 

En onder dit beeld ligt het 'plaatje' van 
het geld, van de financien. Want ook de 
geldstroom veranderde schoksgewijs van 
richting. Dit werd mede veroorzaakt door 
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de regelmechanismen van voorschriften 
en subsidie-stelsels. 
Om mensen te helpen zijn subsidies nodig. 
En om die subsidies te regelen zijn voor
schriften en wetten nodig. De Chinezen 
zeiden het reeds: 'eerst maken de mensen 
de wetten, daarna maken de wetten de 
mensen'. 

Maar Voorschriften werden per categorie 
gemaakt: voor gezinnen, voor bejaarden, 
voor huishoudens van een of twee per
sonen. In plaats van voorschriften voor 
aile Nederlanders en integrale subsidie
stelsels voor aJie Nederlanders. 
Door dit delen in categorieen trad de 
'ontmenging in categorieen' op. De gezin
nen bij elkaar, de bejaarden bij elkaar en 
de huishoudens van een en twee personen 
in groepjes en op de hoeken bij elkaar. 
Bovendien: huurwoningen apart, koop
woningen apart en de vrije sector in de 
gouden randen. Geen integrale wereld, 
maar een gedeelde wereld. 
Wat vooral voor de bejaarden pijnlijk 
was: in plaats van het kleine bejaarden
huis in de buurt waarin zij woonden te
midden van familie en vrienden werden 
ze 'gedeporteerd' naar 'centra' in de peri
ferie van de stad. Veelal gebouwd zonder 
'dienstencentrum', dat voor hen en voor 
de zelfstandig wonende bejaarden zorgde, 
en zo lang mogelijk zelfstandig wonen van 
bejaarden in eigen buurt onmogelijk 
maakte. 

Naast deze 'ontmenging in categorieen' 
is ook sprake van 'ontmenging per regio'. 
Allereerst doordat lange jaren geen reke
ning gehouden werd met het verschil van 
bouwrijp maken en bouwkosten tussen 
'randstad' en 'buitenprovincies' waardoor 
wonen in de 'buitenprovincies' - naast de 
andere voordelen - goedkoper was dan in 
de Randstad. Ook doordat de 'rijken' 
door de relatief gunstige regeling voor 
koopwoningen uittrokken naar de foren
scndorpen, een residu van 'kansarmen' 
achterlatend in de steden. 
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'Ontmenging per regio' ook door de 
aparte regelingen voor de stadsvernieu
wing. 'Bouwen voor de buurt' en 'verge
lijkingshuren' zijn een goede zaak voor 
deze - meer dan andere - in de knel ge
raakte groep. Maar dit 'medicijn' heeft 
twee bedenkelijke 'bij-werkingen'. We 
kennen het grate, veelal uit het buitenland 
afkomstige gezin, waarvoor in het kader 
van 'bouwen voor de buurt' en 'vergelij
kingshuren' een huis met vijf kamers 
wordt gerealiseerd in het stadsvernieu
wingsgebied. Maar de keuze van een be
knoptere woning in dorp of stadsrand 
- meer overeenkomstig het wonen in het 
dorp van hun land van herkomst - kan 
niet gemaakt worden, omdat door de 
andere subsidieregeling dit huis duurder 
IS. 

Het 'bouwen voor de buurt' betekent ook 
dat de mensen die in de ring rond de bin
nenstad zijn terechtgekomen - niet uit 
keuze maar uit bittere economische nood
zaak- daar blijven. En zo wordt de 'ont
menging in sociale categorieen' in steen 
bevroren. 
Naast die gedeelde wereld van 'ont
menging in categorieen en ontmenging per 
regio' die het beeld van veelal schrijnende 
ongelijkheid toont, moet nog een ander 
beeld van schrijnende ongelijkheid ge
noemd worden: 

Doordat wij komen voor 'objectsubsidies' 
maar daarbij geen regeling troffen voor 
Of verplichte verhuizing binnen een jaar 
of adequate verhoging van de huur als het 
inkomen steeg, worden de goedkope en 
ruime huizen, gebouwd in de eerste twin
tig na-oorlogse jaren, bewoond door de 
relatief rijke oudere generatie en de jonge 
generatie die nu 'een dak boven m'n 
hoofd' zoekt, kan aileen 'krap' en 'duur' 
wonen. 
Z6 is veel van de grote geldstroom na de 
oorlog terechtgekomen bij mensen met 
een redelijke welvaart. In schrijnende 
tegenstelling met de binnenstadsbewoners 
en de nieuwe generatie. 
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Dit beeld van schrijnende ongelijkheid daar-voor gevraagde huur ging verloren. E 

willen we fnvullen en aanvullen met een Nog veelal verergerd door verschuiving s 
viertal 'plaatjes uit de praktijk': in grondkosten en de verschuiving in a 

- Een: een blokje woningwetwoningen, bouwkosten bij 'package-deal' voor pro- g 

gebouwd in de jaren '60. Bewoond door jecten met meerdere categorieen. 'c 

ambtenaren, onderwijzers, middenstan- Ten derde: de bedragen die nodig zijn n 

ders, doordat in die jaren en niet gelet voor de huisvesting van de nieuwe gene- 0 

werd op inkomen en vermogen en doordat ratie leggen een zodanige last op de ge- E 

'relaties' de wachtlijst - gebaseerd op meenschap dat dit ook niet meer verant- v 

urgentie en wachttijd - doorkruisten. woord lijkt tegenover andere taken en v 

- Twee: een nieuwe vierkamerwoning in zorgen van die gemeenschap. We denken V· 

een dorp in 1975. Sleuteluitreiking aan dan bijvoorbeeld aan het gezin waarvan n 

een zojuist getrouwd paartje. Fijn voor de verlamde moeder in een verpleeghuis E 

hen, maar in tegenstelling tot degenen die voor chronisch zieken wordt opgenomen 
de steden bevolken. en vader en kinderen achterblijven in het 0 

- Drie: een jong getrouwd echtpaar - huis op 20 km. afstand. t( 
beiden met goede baan - betrekken een Een somber beeld van ongelijkheid en 
nieuwe premie-koopwoning in een dorp in ontmenging naast bewondering voor de S( 

1978. Direct na incassering van de premie - aan het buitenland gemeten - giganti-
wordt het hele huis verbouwd voor een sche prestatie. En heel erg schrijnend als V• 

veelvoud van die door de gemeenschap ter we onze blik richten op de huisvesting van eJ 
beschikking gestelde premie. 'de derde wereld'! B 
- Vier: een in juni '82 opgeleverde wo- \\ 

ningwetwoning. Voor het huis de nieuwe Is er een nieuwe weg? k 
auto, achter een caravan en een motor- Want ... kritiek geven is makkelijk. Moei- v 
boot op trekker. lijker en belangrijker is de vraag: Hoe fc 
Wij constateerden het al: Grote delen van vinden we de juiste weg in dit bijna on-
de omvangrijke stroom aan gemeenschaps- ontwarbare, gecompliceerde veld? I 
geld zijn niet terecht gekomen bij degenen Wij zijn geen politici, geen geschoolde 

1 
die dat in de eerste plaats nodig hadden. economen. We kunnen die vraag aileen 
Schrijnende tegenstelling met de in de beantwoorden - we schreven het in de 

g. 

stad opeengehoopten. aanhef - vanuit onze geloofsovertuiging 
IT 

Maar die grate geldstroom had nog drie en vanuit ons vak. 
t( 

andere effecten. Daartoe willen we eerst proberen vanuit 
d 

Wij hebben allereerst de woningnood na die geloofsovertuiging uitgangspunten te 
It: 

de oorlog in feite niet als 'Volksvijand formuleren, om vervolgens uit die uit-
b 

no. 1' gezien. We hebben de huren kunst- gangspunten doelstellingen af te leiden. 
'[ 

matig laag gehouden om de loonkosten Daarna willen wij trachten de bouwstenen 1 

te drukken en zo te kunnen exporteren. - de middelen - te zoeken voor het be- e1 

Dit heeft economische bloei en groei ver- reiken van die doelstellingen. IT 

oorzaakt. Maar ook veroorzaakte het dat Allereerst de uitgangspunten. d 

eventuele ruimte in het gezinsbudget naar Twee - met elkaar samenhangende - ge- g< 

andere zaken ging: de auto, de TV, de dachten kwamen in onze gesprekken naar p 

caravan. voren. We vatten ze samen in het beeld: n 

Ten tweede veroorzaakte dit dat de wer- 'de Schepping en de Mens'. n 

kelijke kosten voor het wonen niet zicht- De Schepping, die door de Schepper als n· 

baar werden voor de bewoners. Het ver- een harmonisch GEHEEL geschapen is. IT 

band tussen de reele woonkosten en de 'En God zag alles wat Hij gemaakt had. aJ 
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En zie ... het was zeer goed.' En in die 
Schepping mogen wij spelen voor Zijn 
aangezicht. Gave en 6pgave. Gave en op
gave aan en voor alle mensen. Dat is 
'omzien naar elkaar', solidariteit en ge
rechtigheid, opheffen van ongelijkheid en 
ontmenging, herstel van het GEHEEL. 
En ook: vrijheid door Bevrijding. Het 
vrijmaken, ruimte scheppend voor creati
viteit, voor persoonlijke keuze en initiatief 
voor onze naaste. Elkaar de ruimte geven, 
niet elkaar de maat nemen. 
En daaruit volgen, denken wij, de doelen: 
- Herstel van het geheel; opheffen van 
ontmenging en ongelijkheid door een in
tegraal en consistent beleid. 
- Gelijke mogelijkheden voor alle men
sen; gerechtigheid zoeken en solidair zijn. 

- Ruimte scheppend voor elkaar; vrijheid 
voor ontplooiing, voor persoonlijke keuze 
en creativiteit, herscheppend bezig zijn. 
Bezien we vanuit die doelen de middelen: 
welke bouwstenen zouden wij dan aan 
kunnen dragen voor een nieuw beleid? 
We trachten ze zo concreet mogelijk te 
formuleren en in chronologische volgorde: 

I. Onderzoek 

1.1. In een op te stellen 'nationaal pro
gramma voor onderzoek en ontwikkeling' 
moeten bedrijfsleven, overheid, universi
teiten en gebruikers samenwerken. Wij 
denken dat het samenspel tussen bedrijfs
leven, universiteit en overheid in de tuin
bouw een inspirerend voorbeeld voor de 
'bouwenden' kan zijn. 

1.2. De onderzoek-doelen zouden door 
een onafhankelijke nationale commissie 
moeten worden bepaald. Zij moeten dui
delijk omschreven onderzoek-opdrachten 
geven in geld en in tijd gebonden. Ze 
periodiek controleren en vooral coordine
ren. Nu kenmerken vee! rapportages zich 
naar ons gevoel door kostbaarheid, on
nodige omvangrijkheid, uitvoerigheid en 
moeilijk woordgebruik en overlappen ze 
andere onderzoeken. 
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Jr. T. Th. J. Remmers, geboren 1940, ge
huwd, 3 kinderen. 
Opleiding tot architect aan de Technische 
Hogeschool te Delft en in de praktijk. 
Hij is bestuurslid van de Stichting Archi
tecten Onderzoek W onen en W oonom
geving ST A WON. 

1.3. Bij onderzoek en ontwikkeling die
nen vooral de mensen uit de praktijk van 
bouwen en wonen te worden betrokken. 
Want nu wordt dikwijls door theoretische 
deskundigen onderzoek gedaan naar dat 
wat in de praktijk allang bekend is. En 
meer samenspel tussen theorie en praktijk 
zal vruchtbaar zijn. 
1.4. Voor onderzoek en ontwikkeling in 
het veld van wonen en bouwen moet het 
aantal instanties en instituten dat zich nu 
daarmee bezighoudt ingrijpend worden 
gesaneerd. Wij hebben de indruk dat 
bijna elke instantie zich tot eigen onder
zoek geroepen voelt. 

1.5. Onderzoek en ontwikkeling voor en 
met 'de derde wereld' is een taak die we 
te veel hebben laten liggen. Dan denken 
we aan de stalen brug over de Suriname
rivier, spannend tussen dichtbeboste 
oevers, gemaakt en gemonteerd in Neder
land. In plaats van met onze kennis van 
mechanica met materiaal en mensen uit 
het land zelf samen een houten brug te 
bouwen. 
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2. Het proces 
2.1. Vereenvoudiging en 'stroomlijnen' 
van procedures is noodzakelijk. Nu 'lijden' 
we onder een veelvoud van 'leiden'. Veel 
tijd, geld en energie gaat daar in verloren. 
We zijn vergeten dat de produktie het 
geld moet opbrengen. Aldie commissies 
en colleges lijken wel eens op het verhaal 
van 'two elephants making love: It all 
happens on a very high level, there is a 
lot of trumpetting, but you have to wait 
l 1/2 year before you see the results'. 
2.2. Besluiten over het 'hoe en wat', 
moeten in de regio genomen worden door 
de bewoners, deskundigen en autoriteiten 
ter plekke, uiteraard in het raam van de 
nationaal bepaalde doelen. Nu worden 
gedetailleerde beslissingen te vee! geno
men vanachter de 'schrijftafels in Den 
Haag' en er zijn teveel niveaus waarop 
beslissingen vallen. Wij denken dat de 
mensen in de regio meer inzicht hebben In 
en kennis van, wat er moet gebeuren. 

3. Ruimtelijke ordening 
3.1. Er zullen duidelijke prioriteiten 
moeten worden gesteld en consistent uit
gevoerd. Uitgaande van de twee principes: 
aandacht waar de nood het hoogst is en 
behoud van de groene ruimte zijn dat o.i.: 

de stadsvernieuwing 

de groeisteden 

de uitbreiding en 

de dorpen. 

3.2. Richtlijnen voor de ruimtelijke orde
ning zouden opgesteld moeten worden in 
samenwerking tussen 'spelregels' en 'spe
lere', de 'werkers in het veld'. 
3.3. Zij moeten gebaseerd zijn op een 
kosten-waarden-analyse, met de waarden 
en kosten in onderlinge samenhang. 
3.4. In de richtlijnen moet het 'energie
aspect' worden betrokken, maar dan wel 
op basis van een kosten-waarden-analyse. 
Nu ontbreekt veelal de economische toet
sing, ook in relatie tot waarde en kosten 
van andere voorzieningen. 
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3.5. In die voorschriften moeten de aspec
ten van 'geluidshinder' worden betrokken, 
maar ook deze op basis van een kosten
waarden-analyse. Nu worden 'geluids
wallen' rond wijken opgeworpen die de 
woonwijken van elkaar en van het cen
trum scheiden. Waardoor de 'stad' dreigt 
te ontaarden in aparte door dijken om
geven 'polders', gevuld met woningen die 
met elkaar geen communicatie hebben. 
Daartegenover wordt niet gedacht aan de 
bromfiets over de achterpaden, en de 
tram- of bushalte voor de deur! 
3.6. De voorschriften van Openbare 
Nutsbedrijven moeten uitgaan van het be
lang van de gebruikers, economisch ver
antwoord en voor het hele land gelijk zijn. 
Door de autonome opstelling van die be
drijven krijgen wij het gevoel: 'wij zijn er 
voor hen, niet zij voor ons'. De afweging 
met andere delen in het pakket ontbreekt 
en de voorschriften zijn verschillend per 
toeleveringsgebied. 

Als de leidingen niet gespreid in het trot
toir worden gelegd ten gerieve van bereik
baarheid door nutsbedrijven waardoor de 
plaatsing van bomen onmogelijk wordt, 
maar gebundeld, zou er weer ruimte ko
men voor bomen in onze straten. Die zo 
belangrijk zijn voor het 'ommetje' in het 
bijzonder van de moeder met kind en de 
ouderen onder ons. 
3.7. Zowel in verband met het ruimtege
bruik in dit land als met de kosten zullen 
we naar een 'dichtere pakking' moeten. 
Daarbij zal in stedelijke gebieden gedacht 
moeten worden aan bouwen in hogere 
concentratie en voor de uitbreidingen aan 
dichtere verkaveling van huizen met een 
'stoep' aan de woonstraat, aan een een
voudiger bestrating in plaats van opge
tutte woonerven. En aan de hoofdstraten 
eenvoudige vormen van gestapelde bouw. 
3.8. De verschillende categorieen bewo
ners moeten meer 'gemengd' worden. Nu 
veelal de woningwetwoningen apart, de 
koopwoningen apart, de vrije-sector-wo
ningen aan de 'gouden randen' en de be-
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jaardenwoningen gestapeld in de periferie. 
3.9. Bij de verdeling van groen moet meer 
aandacht en plek komen voor te voet be
reikbare pleintjes en met bomen beplante 
straten en lanen ten koste van de parken 
aan de rand van de stad, die aileen met 
fiets, auto, bus of tram te bereiken zijn. 
3.1 0. Het huis moet prioriteit krijgen 
boven de auto. De verkeersvoorzieningen 
met parkeerplaatsen zijn, vergeleken met 
de woningen, nu veelal ruim voorzien met 
het oog op de verre toekomst. Voor par
keerplaatsen zal o.i. iedereen moeten be
talen, niet aileen binnenstadsbewoners 
voor hun parkeergarage. 
3.11. Voor het antwerp moet gedacht 
worden aan 'de weg der eenvoudige mid
delen' die we vroeger hanteerden in plaats 
van kostbare hoekoplossingen en spron
gen. 

4. Grondkosten 
4.1. Er moeten meerjarige verwervings
plannen per regio komen. De verwer
vingsplannen van stad en dorp zijn nu in 
de regio onvoldoende gesynchroniseerd 
en de kosten daarvan voor stad en dorp 
ongelijk. Speculatie in grond zou uitgeslo
ten moeten worden en de politici zouden 
niet een jaren durend gevecht over de 
wijze waar6p moeten leveren. Daarbij 
doe! en middel verwisselend! 
4.2. Prijsstelling voor de categorieen wo
ningwetwoningen, premie- en vrije-sector
woningen moet reeel zijn. 
4.3. Het bedrijfsleven moet voor het 
bouwrijp maken - inclusief het leidingnet 
van de nutsbedrijven en de aansluiting 
voor de woningen - een gesynchroniseer
de planning en offerte kunnen maken, 
zodat in concurentie met elkaar en het 
nutsbedrijf de laagste prijs tot stand komt. 
Nu zijn dit deels ambtelijke bezigheden. 

5. Voorschriften voor woningbouw 
5.1. Voorschriften voor woningbouw 
moeten een basis-regeling voor aile 'cate
gorieen' omvatten. 
5.2. Die 'basis-regeling' moet gebaseerd 
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zijn op het principe 'minimum spelregels 
voor maximum vr(jheid'. Het is nu een 
onontwarbare kluwen van tot het uiterste 
geperfectioneerde voorschriften. Ze zou
den aileen het minimum aan technische 
eisen, brandveiligheid en sanitaire voor
zieningen moeten bevatten, vastgelegd in 
een landelijke bouwverordening en nor
maal-bladen. Want het menselijk Ieven 
laat zich niet vangen in 'rechthoeken' met 
tussenliggende 'loopstroken'. Menselijke 
activiteiten vormen zich in cirkels en 
ovalen, elkaar rakend of overlappend. 
En ... morgen woont u anders dan van
daag. En op het land wil je 'achter' bin
nenkomen. En sommige mensen willen 
wonen in een 'los hoes': de woonruimte 
met de kamers eromheen. En vinden het 
aantal toiletpotten niet het belangrijkste 
criterium voor levensgeluk in hun huis. 
5.3. Die basis-regeling moet vrijheid van 
keuze en zelf doen mogelijk maken. Nu 
zijn ze op paternalisme gebaseerd en ze 
gaan teveel uit van standaardoplossingen 
voor het gemiddelde. Ze bieden geen 
ruimte voor eigen keus van het gezin en 
geen mogelijkheid voor wonen in groepen, 
in 'samen doen wat samen kan'. En voor, 
met eigen handen, je woonplek vorm ge
ven. 
5.4. Er moet een samenhangend geheel 
van voorschriften voor aile categorieen 
komen. Nu is dat gescheiden. 
5.5. Die basis-regeling moet gebaseerd 
zijn op een kosten-waarden-analyse. Ze 
zijn nu soms te weinig op de economische 
consequenties getoetst en te veel ontstaan 
vanuit de gedachte van onbeperkte groei. 
5.6. Die basis-regeling moet ontstaan 
uit een nauw samenspel tussen de theore
tische 'spelregel-opstellers' en 'spelers', 
de deskundigen in het veld, en in 'proef
tuinen' worden getoetst. Nu zijn de 'wer
kers in het veld' er nauwelijks bij betrok
ken. 

6. De financiering 
6.1. De verhouding tussen de werkelijke 
kosten, het deel dat de huurder of koper 
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opbrengt, en het deel dat de gemeenschap zijn dan de notenbalken, waarin de bewo- H 

op tafellegt moet zichtbaar gemaakt wor- ner zijn eigen noten, zijn eigen muziek m 

den. Nu hebben de mensen er geen flauw maakt! m 

idee van. Wij zouden bij elk bouwplan 7.3. Bouwen van casco's in bouwstromen D 

een bord willen plaatsen waarop dat ver- per regio. Nu zijn het dikwijls veel kleine hl 

meld staat! aantallen en net even verschillend. Dan m 

6.2. Er zou een evenredig en redelijk deel wordt systematische industriele aanpak fit 

van het inkomen aan wonen moeten wor- mogelijk. to 

den besteed. We zeiden het al: na de 7.4. Fabricage van inbouw-elementen ja 

oorlog zijn de huren kunstmatig laag ge- - scheidingswanden, keukens, kasten - ee 

houden om meer te kunnen exporteren door de toeleveringsindustrie, op basis van te 

voor economische groei, maar groeiende maat- en plaatsingsafspraken maakt de b< 

ruimte in het gezinsbudget ging naar an- inbouw uitwisselbaar. Het wordt 'meubi- Wl 

dere zaken en vooral bij de eerste gene- lair'. Eigen keuze en zelf-inbouw door de be 

ratie bewoners is de verdeling over de bewoner wordt dan mogelijk. En de toe- pe 

verschillende voorzieningen in het gezins- leveringsindustrie kan 'op voorraad' fabri-
budget niet in evenwicht. ceren waardoor een lagere kostprijs wordt B. 
6.3. Het BTW-tarief moet omlaag. Het is bereikt. Dan wordt 'inspraak' echte keuze kl: 

in flagrante tegenspraak met onze belijde- in vrijheid en creativiteit! En het 'am- kc 

nis dat wonen een sociaal goed en woning- bacht' - door de industrialisering ver- y, 

I nood 'Volksvijand no. 1' is. drongen - komt terug als persoonlijke lS 

i 6.4. De object-subsidiering dient zo snel beleving in vrije tijd! nCJ 
;I mogelijk afgebouwd te worden en ver- a a 

vangen door een inkomens- en vermo- Maar ... het realiseren van deze gedach- Q, 

gens-afhankelijke woonsubsidie. Nu gaat ten zal tijd kosten. Tijd voor overweging, ml 

van de geldstroom teveel naar degenen die voor aanvaarding en voor het met elan m 

dat niet het hardst nodig hebben. Naar operationeel maken. go 
onze mening op basis van een registratie Maar wat doen we dan - naast het 'warm- de 
waarbij belasting- en sociale-zekerheids- lopen' voor de lange termijn - nu op k6rte ht 
gegevens gecombineerd zijn. Dit lijkt het termijn? al: 
enige middel om te voorkomen dat de ve 
'eerlijken' meer betalen doordat de 'on- Voorstellen op korte termijn: bCJ 
eerlijken' te weinig betalen. Uiteraard Onze gedachten gaan uit naar een drietal be 
moet misbruik van deze registratie voor- programma's voor de korte termijn: be 
komen worden. A. De start van een programma voor ge 

'beknopte basiswoningen' voor bewoners -
7. Bouwen huurders. 
7.1. Invoering van maat- en plaatsings- Volgens het principe: bouw een beknopte 
afspraken op basis van Modulaire Coor- basiswoning, een casco met leidingen, dat 
dinatie zodat de delen uitwisselbaar zijn. door de bewoner zelf ingevuld wordt. De 
Iedere fabrikant heeft nu zijn eigen maten, casco's uitgekiend door een architect op 
waardoor geen concurrentie ontstaat en basis van optimale inbouwmogelijkheden 
vrijheid van keuze nauwelijks mogelijk is. en niet belast door de huidige voorschrif-
7.2. Invoering van de door Habraken ge- ten van 'matjes' en 'loopstroken'. 
lanceerde gedachte van scheiding van De casco's - na open inschrijving- te 
drager en inbouw. Want het casco is voor bouwen in een bouwstroom per regio door 
'eeuwen' en inbouw voor decennia en nu een bouwbedrijf met moderne produktie-
vast verbonden in het huis. De casco's middelen. 
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Het 'meubilair' door de bewoner zelf of 
met burenhulp aan te brengen met ele
menten van de toeleveringsindustrie. 
Die woningen met omvangrijke financiele 
hulp te realiseren voor degenen met de 
minste eigen mogelijkheden. Nemen de 
financiele mogelijkheden van de huurder 
toe dan zou hij bijvoorbeeld binnen een 
jaar de woning weer moeten verlaten. Of 
een adequaat hoger bedrag aan huur moe
ten betalen. Die financiele hulp zou ge
baseerd moeten worden op het aantal m2 

woonoppervlak in het casco, dat op haar 
beurt weer afgeleid wordt uit het aantal 
personen dat het huishouden telt. 

B. De start van een programma van 'be
knopte basiswoningen' voor bewoners
kopers. 
Volgens hetzelfde principe als onder A 
is beschreven. Maar het ontwerp zou daar
naast gebaseerd moeten zijn op latere 
aanbouwmogelijkheden. 
Ook hier is financiele hulp van de ge
meenschap nodig. Niet om deze mensen 
in de eerste plaats te helpen maar om 
goedkope woningen vrij te krijgen voor 
degenen die ze nodig hebben. Financiele 
hulp zou aileen gegeven moeten worden 
als de koper een goedkope woning inle
vert. Die financiele hulp zou in fasen - op 
basis van het in die fase gerealiseerde -
beschikbaar moeten worden gesteld en 
berekend op de wijze als onder A is aan
geduid. 
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C. De start van een programma voor zelf
bouw 'groeiwoningen' voor bewoners
kopers. 
Het on twerp in samenwerking met de be
woner - los van de voorschriften - door 
een bekwaam architect op basis van het 
principe van 'bouwen door leken'. 
Realisering - eventueel in fasen - door de 
bewoners tezamen en met advies en waar 
nodig daadwerkelijke hulp van een daarop 
inspelend bouwbedrijf. 
Beschikbaarstelling van financiele hulp in 
fasen op basis van het in die fase gereali
seerde en berekend op de wijze als onder 
A is aangeduid. Op voorwaarde dat een 
goedkope woning wordt ingeleverd, tenzij 
urgentie kan worden aangetoond. 

Een nieuw perspectief? 
Dit zijn maar gedachten en ideeen van 
'jongens uit de bouw'. Dikwijls zwart-wit 
geformuleerd, met ongepaste stelligheid 
geponeerd en zonder vermelding van wat 
er al in de goede richting wordt gedaan 
en welke, dikwijls soortgelijke, ideeen 
door anderen zijn gelanceerd. 
Maar ... als wij allen er wat in zien, dan 
ontstaat in en met ons allen een nieuw 
elan, een nieuw samenspel, vanuit een 
nieuwe visie. 


